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Metamorphic evolution eleice amphibolite body (Brno Massif)
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Abstract
The eleice amphibolite body is situated along the southwestern margin metadiorite belt in the Central Basic belt of the Brno Massif.
The metabasites and associated rocks (ultramafic rocks and biotite gneisses) comprise a metamorphic complex less than 2 km thick.
The sequence of mafic and ultramafic metavulcanic rocks overlying metasediments probably represents the upper part of the
ophiolite. The mineral assemblage metabasites (Pl + Hbl ± Bt ± Ep ± Qtz ± Act) and amphibole chemical zonation indicate polyphase
metamorphic evolution. Three metamorphic evolutionary stages can be distinguished: (i) regional metamorphism (M1) in amphibolite
facies grade (> 5 kbar, 550650 °C), (ii) contact metamorphism (M2) related to the intrusion of the Cadomian granitoids (650
700 °C, ~ 6 kbar), (iii) the Variscan metamorphism (M3) under greenschist facies conditions (450530 °C for 2 kbar).

Úvod
eleické amfibolitové tìleso se nachází jihovýchodnì
od Brna v prostoru mezi obcemi eleice, Moravany a
Hajany. Avak jeho pokraèování mùeme v drobných
výskytech sledovat a k Bystrci. Amfibolity jsou souèástí
centrálního bazického pásu, který oddìluje východní
(slavkovský terran) a západní (dyjský terran) granitoidní
oblast brnìnského masivu (Finger et al. 2000). Hanl a
Melichar (1997) èlení tento centrální bazický pás na západní
metadioritový pás (zónu) sloený z alkalicko-vápenatých
mafických a ultramafických hornin a východní metabazitovou zónu tvoøenou bimodálními vulkanity
s pøevahou bazaltù.
Amfibolity jsou tìmito autory øazeny k metadioritové zónì, která je souèástí metamorfního obalu
západnì leících granitoidù dyjského terranu. První
podrobnìjí petrografickou charakteristiku tohoto tìlesa
podal Holtz (1923). Podle tohoto autora jsou amfibolity starí
ne granitoidy brnìnského masivu a proly metamorfózou
jetì pøed jeho intruzí. V dùsledku kontaktní metamorfózy
granitoidù byly místy pøemìnìny na kontaktní rohovce.
V následujících letech se vìtina autorù vìnovala tomuto
tìlesu jen okrajovì. Tyto práce obsahují hlavnì
petrografické charakteristiky jednotlivých horninových
typù (telcl et al., 1986; Dudek - Suk, 1964), nebo se zabývají
jejich chemickým sloením (Hanl  Melichar, 1997; Finger
et al., 2000).
Geologická pozice eleického amfibolitového tìlesa
Pøeváná èást tìlesa leí na jihovýchodním okraji
centrálního bazického pásu brnìnského masivu. Pøesnìji
tvoøí jeho zakonèení pokud jde o povrchové výskyty. Na
západì toto tìleso sousedí s biotitickými granity a
granodiority (obr. 1). Východní hranici tvoøí metadiority a
drobná tìlesa ultrabazických hornin. Pøi této hranici se v
amfibolitech vyskytují drobná tìlesa mramorù s tremolitem
(Buriánek, 2000). Smìrem k severu pokraèují výskyty
amfibolitù pøes Bosonohy a k Bystrci. V okolí eleic
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pøevládají amfibolity a jen v malém mnoství se setkáváme
s biotitickými rulami. Ruly tvoøí vìtinou jen nìkolik mm
mocné polohy v amfibolitech. Smìrem k severu mocnost
amfibolitù klesá a mezi amfibolity a granodiority leí tìleso
drobnozrnných biotitických rul. V okolí Bystrce ruly nad
amfibolity naprosto pøevaují. Mocnost pásma tìchto
metamorfovaných hornin obvykle pøesahuje 2 km.
Biotitické ruly jsou detailnì zvrásnìny, co je dobøe
patrné díky støídání páskù liících se obsahem køemene a
biotitu. Minerální asociace rul je postkinematická. Dokládají
to drobné lupínky biotitu, které pøerùstají starou vrásovou
stavbu.
Foliace amfibolitù upadá pøevánì pod úhlem 50
80° k SZ a JZ a na jiním konci tìlesa k JV (obr. 2). U eleic
má foliace orientaci SVJZ, smìrem k Moravanùm se stáèí
k SZJV a v oblasti mezi obcemi Bosonohy a Bystrc má
smìr SSZJJV.
Hranice amfibolitù s metadiority je tektonická a její
smìr a orientace zhruba souhlasí s pøevaující foliací
v amfibolitech. Deformace v dioritech není homogenní a
koncentruje se do pásem o mocnosti a desítek metrù jejich
orientace je paralelní s hranicí mezi metadiority a amfibolity.
Na tìchto støiných zónách rostly bìhem deformace
amfiboly odpovídající svým chemickým sloením aktinolitu.
Metodika
Analýzy minerálù byly provedeny na elektronové
mikrosondì Cameca Camebax SX-100, Ústav geologických
vìd PøF MU, Brno (operátor R. Èopjaková). Mìøení
probíhalo ve vlnovì disperzním módu za podmínek:
urychlovací napìtí 15 kV, prùmìr elektronového svazku
5 µm, proud 30 nA, naèítací èas 20 sekund. Pøi vyhodnocení
bylo pro amfiboly uito platné klasifikace Leake et. al. (1997)
a trojmocné elezo bylo poèítáno metodou 13eCNK
(Schumacher, 1996). Pouité zkratky minerálu jsou podle
Kretze (1983). Chemická analýza tremolit mastkové skaliny
byla provedena metodou ICP-ES v laboratoøích Acme
Analytic Laboratories Ltd., Vancouver, Kanada. Ostatní
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Obr. 1  Geologické schéma brnìnského masivu s výøezem zjednoduené geologické mapy eleického amfibolitového
tìlesa (upraveno podle mapy 1:50000; Hanl et al. 1999): 12) biotitické a amfibol biotitické granodiority, 3) metagabra,
metadiority, ultarabazika 4) amfibolity, 5) biotitické a muskovit biotitické ruly, 6) køemenné diority a tonality, 7) zlom.
Fig. 1  Geological sketch of the Brno Massif with insert simplified geological map of the eleice amphibolite body
(modified from map 1:50000; Hanl et al., 1999): 12) biotite to amphibole-biotite granodiorites, 3) metagabbros, metadiorites
and ultrabasic rocks, 4) amphibolites, 5) biotite to biotite-muscovite gneises, 6) quartz diorites and tonalites, 7) fault.

presentované vzorky jsou pøevzaty ze starích prací (telcl
et al., 1986; Finger et al., 2000; Leichmann, 1996; Jelínek 
Dudek, 1993).
Petrografie
Amfibolity mají minerální paragenezi: Amp + Pl + Qtz ± Ep ±
Bt ± Mag. Na základì mineralogie a strukturních znakù byly
amfibolity rozèlenìny na nìkolik typù (telcl et al., 1986): a)
amfibolity senzu stricto, b) jemnozrnné amfibolity v asociaci
s køemen ivcovými horninami, c) epidotické amfibolity, e)
chloriticko aktinolitické a chloritické bøidlice. Na puklinách
amfibolitù se èasto vyskytují minerály alpské parageneze
(køemen, amfibol, epidot, chalkopyrit, zeolity a dalí
minerály). K tìmto horninám prostorovì patøí tremolitmastkové skaliny a jemnozrnné biotitické ruly. V rámci této

studie byla vìnována pozornost pouze nìkterým
horninovým typùm.
Støednì zrnité amfibolity
Tyto horniny byly telclem et al. (1986) oznaèeny jako
amfibolity senzu stricto. Vytváøí tìlesa uvnitø jemnozrnných
amfibolitù. Nejlépe jsou odkryty ve starém lomu
v eleicích. Jde o masivní støednì zrnité horniny s nematoblastickou strukturou. Zastoupení plagioklasu
v jednotlivých vzorcích se mùe mìnit. Také intenzita
usmìrnìní mùe být rùzná. Nìkteré vzorky mohou mít a
vesmìrnou stavbu. Amfiboly èasto tvoøí a nìkolik mm
dlouhé hypautomorfní sloupce. Støední èást zrn je tvoøena
magnesiohornblendem (Fe/(Fe+Mg) = 0,240,36, Si = 6,81
7,13 apfu.). Na okrajích a podél tìpných trhlin jsou tato
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Minerály epidotové skupiny tvoøí a 0,5 mm dlouhé
hypautomorfní sloupce. Jejich chemické sloení odpovídá
klinozoisitu (Ps = 2026 %). Minerály epidotové skupiny
místy vytváøí vìtí zrnité agregáty. Pøibýváním minerálù
epidotové skupiny pøechází tyto horniny do epidotických
amfibolitù. V malém mnoství se vyskytují drobné lity
ilmenitu (99% ilmenitové a 1% geikielitové komponenty).

N

N = 37

Obr. 2  Diagram pólù foliaèních ploch v horninách
jihozápadní èásti centrálního bazického pásu (malé krouky
 metadiority, plné krouky  amfibolity).
Fig. 2  The equal-area projection for poles foliation from
rocks in the southwestern part of the Central Basic Belt
(small circles  diorite, filled circles  amfibolite).

zrna zatlaèována amfibolem pøevánì aktinolitového sloení
(Fe/(Fe+Mg) = 0,260,32, Si = 7,047,52 apfu.). Místy
dokonce tyto amfiboly vytváøí drobné jehlice, které zarùstají
do plagioklasu. Prostor mezi zrny amfibolu vyplòují
hypautomorfní a xenomorfní plagioklasy (An 4358).
Støedy zrn mají vyí bazicitu ne okraje. Plagioklasy jsou
znaènì postieny sericitizací. Nìkdy v sobì plagioklasy
uzavírají drobné jehlice amfibolù. Xenomorfní køemen
undulóznì zháí. Ilmenit tvoøí drobné lity, které bývají
uzavøeny v amfibolu. Hornina je poruena celou øadou
drobných ilek a støiných zón vyplnìných køemenem a
chloritem. Na úkor plagioklasu místy vznikají drobné shluky
zrn minerálù epidotové skupiny. Èastá jsou drobná zrna
magnetitu. Ilmenit se vyskytuje jako krátké lity. Nìkdy
v podobì nepravidelných zrn vrùstá do amfibolu (9998%
ilmenitové a 12% geikielitové komponenty).
Jemnozrnné amfibolity
Tento horninový typ v eleickém amfibolitovém tìlese
pøevauje. Jemnozrnné amfibolity jsou tvoøeny hlavnì
amfibolem a plagioklasem, køemen je zastoupen
v promìnlivém mnoství stejnì tak jako magnetit a epidot.
Jako akcesorie se bìnì objevuje apatit a vzácnì zirkon.
Místy mohou mít amfibolity porfyroblastickou strukturu.
Porfyroblasty tvoøí plagioklasy, které jsou obklopovány
drobnými jehlicemi amfibolù. Nìkdy se v amfibolitech
støídají a nìkolik mm mocné prouky s vysokým obsahem
ivcù a køemene a prouky tvoøené témìø výhradnì
amfibolem. Plagioklasy (An 4567) bývají slabì
sericitizované. Vesmìs mají amfiboly chemické sloení
odpovídající magnesiohornblendu, ale nìkteré jehlicovité
krystaly mohou mít aktinolitové sloení (Fe/(Fe+Mg) = 0,16
0,26, Si = 7,45-7,88 apfu.). Chemicky se amfiboly z eleic
ponìkud odliují od magnesiohornblendù z amfibolitù od
Bystrce (Fe/(Fe+Mg) = 0,140,27, Si = 6,63-6,85 apfu.).
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Jemnozrnné biotitické ruly a amfibol-biotitické
chorizmity
Pøevaují hlavnì v oblasti mezi mìstskou èástí Bystrc a obcí
Bosonohy. Jde o jemnozrnné biotitické ruly rohovcového
vzhledu. Mají minerální asociaci Bi + Q + Pl. Èasto obsahují
tenké èoèky a pásky o sloení Q ± Kfs, které jsou detailnì
provrásnìné. U eleic nacházíme pøechody tìchto rul do
amfibolitù. Jde vesmìs o horniny, které mùeme oznaèit
jako amfibol-biotitické chorizmity. Skládají se z páskù
o mocnostech vìtinou maximálnì nìkolik mm, které mají
sloení amfibolitù nebo biotitických rul. V rámci
jednotlivých páskù kolísá zastoupení køemene a plagioklasu.
K tìmto horninám mùeme pøiøadit xenolity rul, které
se vyskytují v granodioritech dyjského terranu (typ
Tetèice). Pro studium byly zvoleny migmatity, které
vystupují u obce Oøechov (4 km Z od eleic). Jejich
minerální parageneze je Qtz + Pl + Ms + Bt + Sil ± Cdr. Po
cordieritu dnes nacházíme pouze pseudomorfózy
sekundárních minerálù (pinit). Granát má nevýraznou difuzní
zonálnost: obsahy Fe a Ca se témìø nemìní, Mg k okrajùm
klesá a Mn stoupá. Plagioklasy vìtinou nevykazují
zøetelnou zonálnost (An7-10). Chemické sloení biotitù leí
v poli annitu (Fe/(Fe+Mg) = 0,68-0,69, AlIV = 2,6-2,7 apfu).
Mastek-tremolitové skaliny
Prozatím byla tato hornina nalezena jen v podobì asi 1 m
mocného a 6 m dlouhého èoèkovitého tìlesa uzavøeného
v amfibolitech. Tìleso má zonální stavbu. Centrální èást
èoèky tvoøí mastek-tremolitová skalina, která je lemována
asi 10 cm mocnou zónou mastkové bøidlice s tremolitem.
Kontakt s okolním amfibolitem je ostrý. Mastek-tremolitová
skalina je tvoøena a 5 mm dlouhými a 0,5 mm irokými
jehlicovitými amfiboly. Jsou uloeny v jemnozrnné hmotì
sloené z mastku a minerálù serpentinové skupiny a svým
chemickým sloením odpovídají tremolitu (Fe/(Fe+Mg) =
0,00-0,07, Si = 7,938,00 apfu.). V malém mnoství se objevují
drobné lupínky, nebo lupenité agregáty chloritu. Místy se
vyskytují 0,41 mm velké pseudomorfózy tvoøené minerály
serpentinové skupiny (patrnì po olivínu). Akcesoricky se
objevují drobná zrna hematitu a chromitu.
Chemické sloení hornin eleického amfibolitového
tìlesa
Podle Fingera et al. (2000) byly amfibolity derivovány
z ochuzeného pláového zdroje a svým charakterem se
blíí bazaltùm typu MORB. Amfibolity se geochemicky
znaènì podobají bazaltùm metabazitové zóny, ale jejich
geologická pozice je jiná (Finger et al., 2000). V diagramu
REE normalizovaném vùèi primitivnímu pláti mají pomìrnì
plochou køivku (obr. 3b). Mastek tremolitová skalina

85

(a)

amfibol
epidot
plagioklas
drobnozrnné
amfibolity
støednì zrnité
amfibolity

(b)

Obr. 3  (a) ACF diagram (Turner, 1981) pro horniny a minerály eleického amfibolitového tìlesa. (b) Primitivním plátìm
normalizované (Sun, 1982) distribuce REE v amfibolitech a ultramafických horninách metadioritové zóny: 1) mastektremolitová skalina  eleice, 2) ultrabazika v asociaci s metagabry a metadiority (Hanl  Melichar, 1997; Jelínek 
Dudek, 1993), 3) amfibolity  eleice (Hanl  Melichar, 1997), 4) hornblendity v asociaci s gabry a diority (Hanl 
Melichar, 1997; Jelínek  Dudek, 1993).
Fig. 3  (a) ACF diagram (Turner, 1981) for the rocks eleice amphibolite body. (b) Primitive mantle-normalized (Sun,
1982) REE patterns from amphibolites and ultramafic rocks from metadiorite belt: 1) talc-tremolite rocks  eleice, 2)
ultrabasic rocks asociated with metagabbros and metadiorites (Hanl  Melichar, 1997; Dudek, 1995), 3) amphibolites eleice (Hanl  Melichar, 1997), 4) hornblendite associated with gabbros and diorites (Hanl  Melichar, 1997; Dudek,
1995).

vykazuje pro vìtinu REE ochuzení oproti primitivnímu
pláti. Tvarem køivky REE se lií od ultrabazických hornin
metadioritové zóny brnìnského masivu. Ultrabazika
metadioritové zóny se oproti primitivnímu pláti vyznaèují
mírným obohacením na LREE. Ze srovnání ji døíve
publikovaných dat (telcl et al., 1986; Finger et al., 2000;
Leichmann, 1996) vyplývá e chemické sloení amfibolitù
eleického amfibolitového tìlesa není jednotné. Jemnozrnné amfibolity mají oproti støednì zrnitým amfibolitùm
nií obsahy Al2O3 (3a). U jemnozrnných amfibolitù se
obsahy Al2O3 pohybují v rozmezí 13-15 hmot. % co jsou
hodnoty bìné pro MORB bazalty. Avak u hrubozrnných
amfibolitù jsou obsahy Al2O3 25-27 hmot. %.
Termometrie
U vìtiny vzorkù mùeme pozorovat výraznou retrográdní
zonálnost na amfibolech a plagioklasech. V centrech
vìtích zrn amfibolù jsou nìkdy pøítomny nepravidelnì
omezené oblasti, které svým sloením odpovídají
magnesiohornblendu (Fe/(Fe+Mg) = 0,640,65, Si = 6,81
6,83 apfu). Obklopuje je pøevaující amfibol (obr. 4), který
má sloení leící na hranici magnesiohornblend - aktinolit
(Fe/(Fe+Mg) = 0,710,76, Si = 7,187,49 apfu). Zcela na
okrajích zrna nacházíme tenké jehlicovité aktinolity.
Plagioklasy vykazují ve støedu zrn vyí bazicitu ne na
okrajích.
Minerální asociace amfibolitù umoòuje pouít pro
výpoèet teplot pouze amfibol  plagioklasový termometr
(Holland - Blundy, 1994). Vzorky vybrané pro výpoèty teplot
se lií svou petrografií a jsou z rùzných èástí tìlesa. Jeden
vzorek pochází od Bystrce ostatní od eleic. Vypoètené
teploty pochází ze støednì zrnitých a jemnozrnných
amfibolitù. Byly srovnány amfibolity poblí kontaktu
s granity i ze støední èásti eleického tìlesa. Ve vech

pøípadech se teploty pohybovaly v rozmezí 650 a 700 °C
pro tlak 6 kbar. Pro výpoèet teploty byly zvoleny ty èásti
zrn magnesiohornblendù, které v sobì uzavírají inkluze
plagioklasu. Okrajové partie aktinolitového sloení nemohly
být pouity, protoe nemají vhodné sloení.
Minerální asociace vìtiny rul (Qtz + Pl + Bt ± Amp)
neumoòuje vypoèítat podmínky metamorfózy. Programem
Thermocalc byly zjitìny PT podmínky pouze pro migmatity
uzavøené v granodioritech u Oøechova (659 ± 115 °C a 6,2 ±
1,8 kbar).

Obr. 4  Klasifikaèní diagram pro amfiboly (Leake et al.
1997): 1) drobnozrnný amfibolit - Bystrc, 2) drobnozrnný
amfibolit  eleice, 3) drobnozrnný amfibolit  Nebovidy,
4) støednì zrnitý amfibolit  eleice, 5) mastek-tremolitová
skalina  eleice.
Fig. 4  Classification diagram of amphiboles (Leake et al.
1997): 1) fine-grained amphibolite  Bystrc, 2) fine-grained
amphibolite - eleice, 3) fine-grained amphibolite 
Nebovidy, 4) medium-grained amphibolite  eleice, 5)
talc-tremolite rocks  eleice.
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Strukturní pozice eleického amfibolitového tìlesa
v rámci brnìnského masivu
Smìrem od granodioritù Dyjského terranu k metabazitové
zónì mùeme pozorovat tuto posloupnost hornin: 1)
jemnozrnné biotitické ruly, 2) amfibolity, 3) drobná tìlesa
dolomitických mramorù (Buriánek, 1999), 4) kumulátová
metagabra, metadiority a metaultramafity. Tato stratigrafie
znaènì pøipomíná témìø úplnou strukturu ofiolitové
sekvence. Na podobnost centrálního bazického pásu a
ofiolitù ji døíve upozornil Leichmann (1996). Jemnozrnné
biotitické ruly s køemen ivcovými pásky mùeme
paralelizovat s hlubokovodními sedimenty. Genetický vztah
mezi rulami a amfibolity dokládají èasté výskyty pøechodù
mezi obìma horninovými typy. Amfibolity mají
charakteristiky MORB bazaltù a patrnì v ofiolitové sekvenci
odpovídají poltáøovým lávám a bazaltovým ílám. Rozdíly
v chemickém sloení jemnozrnných a støednì zrnitých
amfibolitù naznaèují, e geneze vech bazických hornin
v tomto tìlese nemusí být stejná. Mastek-tremolitové
skaliny tvoøící v amfibolitech drobná èoèkovitá tìlesa byla
do této pozice vpravena tektonicky, nebo pøedstavují
intruze ultrabazických láv. Èoèky dolomitických mramorù
byly do dnení pozice vmístnìny tektonicky a mohou být
mladí ne ofiolitový komplex. Metagabra a serpentinity
patrnì pøedstavují vrstvu kumulátových hornin, která
v ofiolitových komplexech leí pod bazalty.
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Obr. 5  Pravdìpodobná retrográdní PT dráha pro horniny
eleického amfibolitového tìlesa. Vyznaèené metamorfní
reakce jsou pøevzaty z práce Jenkinse (1981). Pozice trojného
bodu Al2SiO5 je vyznaèena podle Holdawaye a Mukhopadhyayho (1993). rafovaná pole representují vypoètené
podmínky (viz. text).
Fig. 5  Possible retrograde P T paths recorded in the
rocks eleice amphibolite body. The location reactions
are taken from Jenkins (1981). The position of the Al2SiO5
triple point is given from Holdaway and Mukhopadhyay
(1993). Shaded fields represent estimated conditions (see
text).
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Metamorfní vývoj amfibolitového tìlesa
V eleickém amfibolitovém tìlese mùeme rozliit nejménì
tøi metamorfní fáze (obr. 5):
I) Bìhem první etapy (M1), prodìlaly amfibolity regionální
metamorfózu. Dokládají to jádra nìkterých amfibolù,
která odpovídají magnesiohornblendu. Pøi této
metamorfóze vznikla starí minerální asociace
mastek-tremolitové skaliny (Tr + Ol + Tc ± Chl).
Z olivínu dnes nacházíme pouze pseudomorfózy
tvoøené minerály serpentinové skupiny. Uvnitø
pseudomorfóz se vzácnì nacházejí izolované
lupínky mastku. Tyto inkluze mùeme interpretovat
jako dùkaz pùvodní rovnováné asociace Ol + Tc.
Její pole stability se pøi tlacích kolem 5-9 kbar
pohybuje mezi 550-650 °C (Jenkins, 1981). Tato fáze
patrnì representuje støednìtlakou regionální
metamorfózu. Její pozùstatky jsou podle Hanla et
al. (1999) patrné na rulách (Qtz + Pl + Bt + Kfs + Grt
+ Ky + Ms) uzavøených v podobì vìtích ker
v granodioritech u Omic (zsz. od eleic).
Z amfibolitù a rul se prozatím nepodaøilo získat
pøesné PT podmínky pro tuto metamorfózu. Zøejmì
vak probìhla v podmínkách facie epidotických
amfibolitù pøi teplotách zhruba kolem 600 °C. Tlaky
se patrnì pohybovaly nad 6 kbar jak dokazuje
pøítomnost kyanitu v nìkterých rulách. Bìhem této
etapy proly horniny deformací (D1) pøi ní vznikla
foliace amfibolitù. Výrazné zvrásnìní v rulách mùe
být produktem této deformace, nebo má jetì starí
zaloení.
II) Pøeváná èást amfibolù má sloení, které se nachází poblí
hranice mezi magnesiohornblendem a aktinolitem
(Si = 7,6–7,0 apfu.). Nepodaøilo se zjistit výraznìjí
rozdíly mezi amfiboly z hornin v blízkosti kontaktu
s granodiority a tìmi, které pochází z centrální èásti
amfibolitového tìlesa. Rozdíly jsou patrné hlavnì
ve struktuøe amfibolitù. V blízkosti kontaktu
s granodiority mají amfibolity místy porfyroblastickou strukturu. Èasto je ménì patrná foliace a
horniny pak nabývají a rohovcového vzhledu. Pro
kontaktní metamorfózu (M2) byly z amfibolitù
vypoèteny pro tlak 5 kbar teploty v rozmezí 650 a
700 °C (obr. 5.). Tyto teploty pomìrnì dobøe
korespondují s PT podmínkami vypoètenými pro
migmatity od Oøechova (659 ± 115 °C a 6,2 ± 1,8
kbar). V mastek-tremolitových skalinách se
nepodaøilo objevit relikty antofylitu. Nebyla tedy
pøekroèena reakce Tc + Tr = Ath + H2O. Reakce
ohranièuje pole stability zmínìné minerální asociace
pøi tlaku kolem 6 kbar na teploty pod 700 °C.
Relativnì vysoké tlaky kontaktní metamorfózy
v okolí eleic jsou v rozporu s údaji, které uvádí
Dudek (1995) z centrální èásti moravského bloku.
Z vrtu Lutín byly popsány fylitické horniny
s porfyroblasty andalusitu, co autor povauje za
projev nízkotlaké kontaktní metamorfózy. Odliné
PT podmínky kontaktní metamorfózy v rùzných
èástech brunovistulika naznaèují rozdílnou hloubku
intruzí jednotlivých granitoidù.
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III) Nejmladí metamorfóza (M3) je variského stáøí.
V amfibolitech se projevuje vznikem aktinolitických
amfibolù, které lemují a zatlaèují starí amfiboly.
Èasto vytváøí drobné jehlice, nebo jsou souèástí
mladích ilek. Metamorfóza se projevuje pomìrnì
nerovnomìrnì. Místy se v amfibolitovém tìlese
vyskytují pásma aktinolitických bøidlic. PT
podmínky se podaøilo odvodit na základì studia
minerálních asociací mramorù na 450 do 530 °C pro
tlak 2 kbar (Buriánek, 2001). S touto metamorfózou
souvisí vznik støiných zón v dioritech a amfibolitech (D2). Bìhem deformace (D2) mohlo dojít
k vmístìní dolomitických mramorù do dnení pozice.
Závìreèné fáze deformace probíhaly v podmínkách
kdy se dolomitické mramory chovaly køehce.
Dokazují to trhliny podél nich vznikaly v mramorech
tremolitové ilky. V mastek-tremolitové skalinì se
tato metamorfóza projevila serpentinizací olivínu.
Retrográdní reakce Tc + Fo + H2O = Atg pøi tlacích
2-4 kbar probìhne kolem 550 °C.

Závìry
Amfibolity a s nimi svázané horniny (zelené bøidlice,
ultramafické horniny, køemenem bohaté biotitické ruly)
pravdìpodobnì pøedstavují svrchní èást ofiolitové
sekvence. Spodní èást této sekvence je sloená z metamorfovaných kumulátových gaber, dioritù a ultrabazik. Dnes
tyto horniny tvoøí pøevánou èást metadioritové zóny
v centrálním bazickém pásu brnìnského masivu.
Horniny eleického amfibolitového tìlesa proly
nejménì tøemi metamorfními etapami. Nejstarí je regionální
metamorfóza (M1) v amfibolitové facii (> 5 kbar, 550-650
°C). Bìhem této metamorfózy vznikla foliace amfibolitù (D1).
Poté byly amfibolity postieny mladí kontaktní
metamorfózou (650-700 °C, ~ 6 kbar), která souvisí s intruzí
granodioritù dyjského terranu (580 - 590 Ma; Finger et al.,
2000). Nejmladí etapa má charakter metamorfózy ve facii
zelených bøidlic (450 do 530 °C pro tlak 2 kbar) a souvisí
s variskou orogenezí. Bìhem této metamorfózy vznikly
v amfibolitech a dioritech støiné zóny (D2).
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